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این مقاله چالش هایی را که در برابر رئالیسم انتقههادی در پی دگرگههونی پسامدرنیسههم بههه انههواع فرم هههایچکیده: 
 ایجاد شده اند به آزمون می گذارد. این دگرگونی ها که عمههدتا4 و پسا-انسان گرایی3، فرا-انسان گرایی2ضدانسان گرایی

از پساساخت گرایی نشات می گیرند، با پیشرفت های صورت گرفته در روان کاوی و علوم کامپیوتر تقههویت شههده و بههه
 پیونههد می یابنههد. این5گرایش جدید هستی شناسی در فرم های بدیلی از واقع گرایی از جمله هستی شناسههِی ابژه گههرا

مقاله در پی شناخت این است که چه چیزی در این گرایش ها جدید، و چه چیزی قدیمی است؛ و استدالل می  کند
اگرچه چیزهایی هست که می توان از آن ها )که برخی شان به طور صریح یا ضمنی از رئالیسم انتقادی وام می گیرنههد(

آموخت، رویکرد انسان گرایانه ی رئالیسم انتقادی هنوز درخور دفاع است.

(،de-humanism: انسهههان گرایی، ضدانسهههان گرایی، پسههها-انسهههان گرایی، انسهههان گرا -ُزدایی )واژه هررای کلیرردی
(.pan-psychism(، روان گرایی )correlationalism(، همبسته گرایی )connectionismپسا ساخت گرایی، رابطه گرایی )

*    *    *

 در »مجمع جهانی رئالیسم انتقادی« در کههاردیف۲۰۱۶مضمون این مقاله مبتنی ست بر سخنرانی ای که در جوالی 
موضوِع محوری این کنفرانْس انسان زدایی در جامعه و دانشگاه بود ه دانشگاهی که فرضا انسههان زدایی در ارایه کردم

جامعه را نظریه پردازی می  کند. بنههابراین، همان گونههه کههه عنههوان مقالههه پیشههنهاد می  کنههد، من بین نظریه پههردازِی
دانشگاهی و واقعیت اجتماعی ای که این نظریه پردازی فرضا معطوف به آن است تمایز قائل می شوم. 

1. Douglas V. Porpora: Dehumanization in theory: anti-humanism, non-humanism, post-humanism, and trans-
humanism. Journal of Critical Realism, Volume 16, 2017. 
2. anti-humanism
3. trans-humanism
4. post-humanism
5. Object-Oriented-Ontology
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با این حال، دانشگاه فعلی ضرورتا انسان زدایی ای را که می توان در جامعه یافت نظریه پردازی نمی  کند؛ بلکه گههاهی از
انجام آن سر باز می زند. در مواردی دیگر، انسان زدایِی متعلههق بههه خههود را به مثههابه ی امههری مثبت تههرویج می  کنههد.
انسان زدایی چگونه می تواند امری مثبت باشد؟ انسان زدایی چه آن را بتههوان امههری مثبت تلقی کههرد -و چههه امههری
مثبت باشد- بخشی از آن چیزی است که این مقاله بدان می پردازد. اما ابتدا اجازه دهید چیزی هم درباره ی کاربرد
واژه ی »دانشگاه« در متن حاضر بگویم. من این واژه را )همان طور که برگزارکننههدگان کنفههرانس تشههخیص دادنههد(
به این علت به کار می برم که زمانی که ما از تئوری پردازی اجتماعی صحبت می کنیم، تنها در مورد علههوم اجتمههاعی
حرف نمی زنیم. بلکه هم در مورد روان شناسی، که دقیقا یا همیشههه امههری اجتمههاعی نیسههت، و هم در مههورد علههوم
انسانی )از جمله نظریه ی سیاسی( نیز حرف می زنیم، کههه خودشههان را از علم متمههایز می داننههد. به طههور کلی بخش
تاشن -یگنهرف تاعلاطم و هفسلف زا اصخشم –بزرگی از انسان زدایِی دانشگاهی، از علوم انسانی و نظریه ی سیاسی  مشخصا از فلسفه و مطالعات فرهنگی- نشههات

می گیرد، اگرچه روان شناسی و علوم کامپیوتر هم سهم خود را ایفا می کنند.

فراخوان کنفرانس برای ارسال مقاالت تلویحا بدین معنا بود که انسان زدایی امری مثبت نیست، و رئالیسم انتقادی را
به عنوان جریانی مخالف، متعهد به باز-انسان گرایی هم در دانشگاه و هم در جامعه، پیشنهاد می کرد. مارگارت آرچر،
تونی الوسون، اندرو سههایر و کریسههتین اسههمیت همگی به عنههوان طراحههان مرزهههای یههک علم اجتمههاعی انسههان گرا

(، همچون طنینی از آنچه سارتر درباره ی۲۰۱۵)پورپورا، بازسازی جامعه شناسی   به نامبازشناسی می شوند. در کتابم
اگزیستانسسالیسم گفت، من نیز اعالم می کنم که رئالیسم انتقادی یک انسان گرایی است. بنابراین، من نیز مایلم به
انسان گرایی همچون چیزی خوب و مهم و به انسان ُزدایی همچون چیزی به جد مذموم بیاندیشههم. بهها این حههال، مهها
رئالیست های انتقادی عموما خارج از چرخه ی بحث های معاصری که انسان و انسههان گرایی را مسههاله مند می  سههازند
قرار گرفته ایم، اگرچه این بحث ها آن چه خود »چرخش هستی شناسانه« می نامند را ایجاد کرده اند. در این بحث ههها،
باسکار و رئالیسم انتقادی مورد اشاره قرار گرفته اند، اما درعین  حال به حاشههیه رانههده شههده اند، درحالی کههه مواضههع

رئالیسم انتقادی بدون ذکر ]مأخذ فلسفِی آن[ کپی برداری شده اند.                       

( نگاشههته شههده اسههت.۲۰۰۱معرفی ای در باب رئالیسم انتقادی با نام »پس از پسامدرنیسم« توسههط لههوپز و پههاتر )
انتظاری که عنوان کتاب برمی انگیزد این است که آکادمی پس از استهالکش توسط پسامدرنیسم، به طور طبیعی به
رئالیسم انتقادی روی خواهد آورد. اما چنین سعادتی محقق نشد. درعوض، دانشگاه مدعی شد کههه اساسهها هیچ گههاه
هیچ پسامدرنیستی وجود نداشته است، بلکه هرآن که بوده فقط پساساخت گرا بههوده. بههدین ترتیب، پساسههاخت گرایی
باقی ماند و انسان زدایی برآمده از آن، که اکنون پس از پسامدرنیسْم َاشههکال مختلههِف ذکرشههده در عنههوان مقالههه را

(، فیلسههوف فمینیسههت و مههدیر مرکههز علههوم انسههانی۲۰۱۳ به گفته ی ُرزی برایههدوتی )به خود گرفته است. در واقع،
دانشگاه اوترخت، ضدانسان گرایِی پساساخت گرایانه یکی از منابع اصلی پسا-انسان گرایی معاصر است. مشخصا، بنا به

 در دانشگاه ویسکانسین، چرخش غههیر-۲۱(، استاد زبان انگلیسی  و مدیر مرکز مطالعات قرن ۲۰۱۳نظر گروسین )
انسان گرایانه در تئوری پردازْی جریانات زیر را پذیرا شده است: 

(Actor Network Theory• نظریه ی عامل-شبکه ی برونو التور )
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(Affect Theory• نظریه ی تاثیر )
(Assemblage Theory• نظریه ی اجتماع )

(New Brain - neuro - science• علم جدید اعصاب )
(Feminist New Materialism• ماتریالیسم جدید فمینیستی )
Speculative• انههواع رئالیسههم حههدس گرا )  Realism( همچههون فلسههفه ی ابژه گههرا و روان گههرایی )pan-

psychism                                                            )

این مقاله این جریانات متنوع را خواهد گشود. برخی پژوهش گراِن جوان در بین مهها از جملههه مههارک کاریگههان، تیم
تاشن -یگنهرف تاعلاطم و هفسلف زا اصخشم –روتزو و آندره مک کارینی در این مباحث جدید بسیار فعال تر از دیگرانی چون من بوده اند  اگرچه باید اشههاره کنم

مروین هارتویگ، روی باسکار و دیو الدر واس نیز در این مورد هشیار بوده اند )مشخصا ن.ک. به مقاله ی الههدر واس )
( و تحلیل درخشان از نظریه ی عامل-شبکه(. در مورد من، تنها پس از دعوتم به کنفرانس بود که بهها ادبیههات۲۰۱۵

متاخرتر درگیر شدم، ادبیاتی که به روش ها و دالیلی جدید آن چه ما به عنوان انسههان و انسههان گرایی می اندیشههیم را
. بنابراین، این مقاله اساسا گزارشی ست از سیاحت من در زمینه ها و ایده هایی که دست کم بههرای6مساله مند می  کند

خودم جدید بوده اند. ایده هایی که رئالیسم انتقادی پس از پسامدرنیسم نیاز به آشنایی با آنها دارد. 

گرچه من در این متن بر انسان زدایی در نظریه ی دانشگاهی تمرکز خواهم کرد، نمی خواهم انسههان زدایی در واقعیت
عینی اجتماعی را نادیده بگیرم. در ارتباط بین این دو، کنفرانِس حاضر، »روابط اجتمههاعی انسان زدایی شههده« را بههه
بحث گذاشت، آن چه خود را به صورت بیگانگی، افسون زدایی و فقدان همبستگی ابراز می  کنههد. این روابههط مشخصهها

درباره ی کاالسازی و بوروکراتیز ه کردن حرف می زنند.

کاالسازی و بوروکراتیزه کردن- انسان زدایی شده اند؟ چگونه می توانند انسههان زدایی اما به چه معنا این نوع از شرایط -
شده باشهند، در حالی که محصول تعامل انسهان ها هسهتند؟ منظهور مها از انسهان و غیهاب او چیسهت؟ فیلسوف فمینیسهت

( در کتاب خود »پسا-انسان« سعی می  کند با مثال هههایی از جهههان واقعی بههه درک مهها جهت۲۰۱۳ُرزی برایدوتی )
. یکی از روایات او، به حمله ی مسلحانه در دبیرستانی در فنالند مربوط می شود که در آن مهاجم که خود یههک7دهد

دانش آموز دبیرستانی است پیراهنی بر تن درد که روی آن نوشته است »بههه انسههانیت بیش از حههد بههها داده شههده
است«. دومین حکایت او در مورد حمله ی یک پهباد امریکایی به کاروانی در لیبی است. و حکایت سوم به تضاد بین
کودکان افغانی که علف می خورند و کشاورزی صنعتی بیوتکنیکی که دام ها را بهها پروتههئین حیههوانی چههاق می  کنههد

می پردازد.

دوباره، همانند مورد بوروکراسی یا کاالسازی، باید بپرسیم در چه معنایی مثال های برایدوتی نا-انسان یا پسهها-انسههان
را بازتاب می دهند؟ واضح است که با حذف یا به حاشیه راندن عامل انسان، پهباد به چیزی پسا-انسان اشاره می  کند.

من جیم ماالزیتا بود که برای اولین بار مرا با »رئالیسم حببدس گرا« آشببنا کببرد. نگبباه کنیببد بببهدر واقع، این دانشجوی پیشین . 6
.(، که وی در حال تکمیل آن برای انتشار در قالب کتاب است2۰1۵پایان نامه ی او )ماالزیتا 

وع می پردازد، گرچه به طور متمایزتریدی به همین موض( هم بسیار همسو با رئالیسم انتقا2۰1۵ دوناتی )جامعه شناسی رابطه اِی. 7
انسان گرایانه است. 
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و این ارزیابی که به انسانیت بیش از حد بها داده شده، قطعا انسان گرایانه نیست. سومین حکایت اما کمی پیچیههده
است، تضاد بین کودکانی که علف می خورند و حیوانات گیاه خواری که به طور غیرطبیعی با پروتئین حیوانی تغذیههه
می شوند. از یک سو، این تضاد می تواند به تنزل جایگاه انسان داللت کند، چرا کههه دام ههها غههذایی بهههتر از انسههان ها
می خورند. مگر اینکه چنین نباشد: یعنی این رویداد لزوما منجر به رشد حیوانات گیاه خواری که با پروتیین حیههوانی
تغذیه می شوند نشود. در کاالسازی و ابزارسازی فراگیر حیوانات توسط انسانیت، انسان ها خود را دست باال می گیرند،

ظاهرا به خود امتیاز رشد به هزینه ی حیوانات را می دهند. 

( است. »انسانی« داللت بر شفقتhumane از نظر زبان شناختی، نوع وصفِی موکد برای انسانیت، واژه ی »انسانی« )
و همدردی دارد و »غیرانسانی« غیاب این شفقت است. مثال های برایدوتی ]حاکی از[ غیاب این شفقت است.

معنای محوری شفقْت هم-حسی است. در مثال سوِم، برایدوتی غیاب هم-حسی دوچندان می شود: غیاب هم-حسی
انسانیت به خاطر کودکان گرسنه و غیاب هم-حسی انسانیت برای حیواناتی که انسان ها کاالسازی و ابزارسازی

می کنند. اگر چیزی به نام کرامت انسانی وجود دارد، آیا کرامتی متعلق به حیوانات وجود ندارد؟ کرامتی که با رفتار
ما هتک شده است؟ 

بنابراین، وظیفه ی انسانیت این است که هم-حسی اش را به ورای گونه ی خود گسترش دهد، آن چه پسا-انسان گرایی
بخشا منادی آن است. اما این دعوت پسا-انسان گرایانه عموما از درون گفتمههان پساسههاخت گرایی برمی خههیزد. روش
پیروزی در استدالل ورزی نزد پساساخت گراها قالب بندی مخالفت شما به صورت مطلوب انگارِی یکی از دو قطِب یک
دوگانه است. این جای گذارْی مخالفت شما را از نظر اخالقی غیرمشروع می  کند و بنابراین در ابتدای نههبرد بههر شههما
پیروز می شود. اما پساساخت گراها به وضوح به این امر توجه نمی کنند که غیِردوگانه تنها در رابطه اش با دوگانه معنا
دارد، غیِردوگانه خودش بزرگ ترین نوع تضاد دوگانه است، آنچه مخالفت اصولی با  تضاد دوگانه را بههه یههک تنههاقض

نمایشی بدل می  کند. 

برایدوتی به موازات واسازی دوگانه ها دعوت به فهمی غیردوگانه از تعامل طبیعت-فرهنگ بههرای جههای گزینی تضههاد
(، کههه نظههریه ی تههاثیر ۲۰۰۳بین [طبیعِت] داده شده و [فرهنِگ] ساخته شده می  کند. به طور مشههابهی، ماسههومی )

(Affect  Theory.را مطرح می  کند، دعوت به پایان دادن به تقسههیم بندی صههلب بین انسههان و غیرانسههان می  کنههد )
(، مهها را دعههوت بههه فههرا رفتن از دوگههانه ی۲۰۱۰محقق انگلیسْی ُولف در کتاب خود »پسا-انسههان گرایی چیسههت« )

( در پی واپاشههِی دوگانه هههای هسههتی-۲۰۱۰انسانیت و حیوانیت می  کنههد. کتههاِب »ماتریالیسههم حیات منههِد« بِِنت )
خداشناسانه از حیات/ماده، انسان/حیوان، اراده/تعین، و ارگانیک/غیر ارگانیک است. و سرانجام، بنا به نظر گروسین )

 در۲۰۱۲(، که ویراستاری مجموعه ای با عنوان »چرخش غیرانسان گرایی« را بههر اسههاس مضههامین کنفههرانس ۲۰۱۵
دسههت انجههام دارد، شههکل های متنههوع پسهها-انسههان گرایی در ردکههردِن چههنین تضههادهای منطقی ای در قههالب
انسان/غیرانسان و سوژه/ابژه سهیم هستند. گروسین اشاره می  کند که برای فعاالن چرخش غیرانسههان گرایی آن چههه

در این دوگانه ها مسئله مند است ارجحیت دادن به انسان است. 

۵



بدین ترتیب، جذابیت نظریه ی عامل-شبکه ی برونو التهور آشهکار می شهود. همههان طور کهه من در کتههاب »بازسههازی
جامعه« پیشنهاد کرده ام، مساله صرفا این نیست که مردم دل شان برای تلفیق عههاملیت علی و انسههانی در نظههریه ی
عامل-شبکه تنگ می شود؛ این هم هست. اما آنچه من به عنوان جذابیت بیشههتر نظههریه ی عامههل-شههبکه دلتنگ اش
هستم درآمیختن غیرمتعصبانه ی انسان و غیرانسان و عدم رجحان دادن بههه انسههان اسههت، کههه در کتههاب »پارلمههان

( ابراز شده است. بهها فههاجعه ی زیسههت محیطی در حههال ظههور و بههیزاری گسههترده از دامههداری۱۹۹۳اشیاء« التور )
صنعتی، پسا-انسان گرایِی التور محتوای دوران ما را تسخیر می  کند. شما همین حساسیت را در رئالیسم حدس گرا )

speculative realism( که هستی شناسی شئی گرای هارمن )است هم۲۰۱۱( یا فلسفه شئی گرای برایانت )۲۰۱۰ )
می بینید. برایانت که همانند التور عنوان یکی از کتاب هایش را »دموکراسی اشیاء« انتخاب می  کند. این گههرایش در
ماتریالیسم جدید فمینیستی هم قابل مشاهده است. بدین ترتیب، عنوان فرعی کتههاب »مههاده ی حیات منههِد« بِِنت )

( »اکولوژی سیاسی چیزها« است. بله، بنت اساسا نکته ای بدیهی و اینک پیش پاافتاده در رئالیسم انتقههادی را۲۰۱۰
)بدون ارجاع به آن( مطرح می  کند، و آن اینکه مادْه ساکن و راکد نیست، بلکه سرشار از عاملیت علی است. امهها مهها
مشخصا خود من- اگر گمان کنیم که مشکل تنها در ناتوانی پساساخت گرایی در تمههیزدادن تاشن -یگنهرف تاعلاطم و هفسلف زا اصخشم –رئالیست های انتقادی 

عاملیت انسان از نیروهای علی است،  نکته ی اصلی را از قلم انداخته ایم. چون فراتر از این مشکل )امهها نههه منفههک از
آن( این دریافِت حسِی عمیق تر است که از آنجا که جهاْن چیزهایی بیش از انسان را هم شامل می شههود، غیرانسههان

هم می بایست از صدایی برخوردار شود.

Affectهمان گونه که اشاره کردم یکی از جریان های پسا-انسانگرا »نظریه ی تاثیر« )  Theoryنامیده می شههود کههه )
( معرفی شده است. باید اشاره کنم چیزی به شدت مجاب کننده در۲۰۰۲ ؛۱۹۹۵توسط فیلسوف کانادایی ماسومی )

بینش او وجود دارد. ماسومی استدالل می  کند که کامال فارغ از هر محتوای داللت کننههده ای، مهها می تههوانیم تنههها از
طریق حِس تاثیرگذاِر یک پیام یا یک محرک قانع شویم. این بینش به ما کمک می  کند تا سیاسههت های انتخابههاتی
اخیر در کشور من )امریکا( را درک کنیم. به شهما اطمینههان می دهم کهه بسههیاری از امریکایی ههها از زشههتی آشهکار
صحبت های دونالد ترامپ آگاهند. ]اما[ موضوع از این قرار است که بسیاری از امریکایی ها اهمیتی بدان نمی دهنههد،
چرا که مجذوب تاثیر ستیزه جویانه و جایگاه خارج از سیاست او هستند. و اگرچه آنها همیشه می دانستند که او یک
دروغ گوی بیمار است، با این حال بیشتر از تاثیر مصنوعی هیالری کلینتون که اعتمادی به او نداشتند، جههذب تههاثیر

ترامپ شدند. این پدیده ارتباط با »تاثیر« دارد، و نه محتوای بازنمایانه ی آن چه گفته یا انجام شده است.  

فکر می کنم وضعیت در پسا-انسان گرایی هم مشابه است. پسا-انسان گرایی اشتباهات تحلیلی خود - مشخصا تلفیههق
عاملیت علی و انسانی - را با تاثیر اکولوژیکی جذاب خود بََزک می  کند. شکست دادن جذابیت احساسِی روان گرایِی )

pan-psychismدر حال ظهور، که عناصر ذهن را در تمام ماده ها تا پایه ای ترین ذرات قابل مشاهده می داند دشههوار )
است؛ چرا که تمایل به اجتماع کیهانی را ابراز می  کند. فراتههر از پسهها-انسههان گرایی پساسههاخت گرایانه می بیههنیم کههه
روان گرایی از سوی فیلسوفان تحلیلی ای همچون گالن استراوسون، توماس نیگل و اخیرا در کتاب جدید ونت »ذهن

( نیز مورد دفاع قرار می گیرد. ۲۰۱۵کوانتومی« )
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( تحت تاثیر قرار می گیریم. ماaffectیکی از مشکالت اصلی ما رئالیست های انتقادی این است که کمتر توسط تاثیْر )
بیش از حد تحلیلی هستیم، یعنی همان چیزی که دونالد ترامپ آن را »کم انرژی« ]یا بی رمق[  توصیف خواهد کرد.
بنابراین، برخالف اشتیاِق »پرانرژی« برای اجتماع کیهانی، ما با پرسش های خسته کننده و مالل آور گرفتار می شویم.
ما هیالری کلینتوِن سسِت جهان آکادمیک هستیم. دوباره، شاید من مشخصا درباره ی خودم می اندیشههم. بنههابراین،
به خودم می گویم که: »بله، این خوب است که هم-حسی و همدردی را به حیوانههات و حههتی سههنگ ها و نوترون ههها
گسترش دهیم، اما آیا واقعا هیچ تفاوت ارزشی بین انسان و غیر-انسان وجود ندارد؟«. این پرسشی است که کولیر )

( در »هستی و ارزش« بدان می پردازد، امهها از آنجهها کههه این کتههاب هم تالش تحلیلی »کم انههرژی«ای اسههت،۱۹۹۹
نادیده گرفته شده است. اجازه دهید پرسش را به صورت پرانرژی و با یک تجههربه ی شخصههی کههه قبال هم در جههایی
بازگو کرده ام بیان کنم. فکر می کنم این تجربه هم چرخش فرهنگی پسا-انسان )حتی فراتههر از پساسههاخت گرایی( را

افشاء می  کند، و هم درعین حال به آن چه با زدودن انسان در معرض خطر قرار گرفته است اشاره می  کند. 

سبک تدریس من این گونه است که می کوشم به سبک سقراطی بههه بحث دامن بههزنم. یههک روز بهها دانشههجویانم این
مساله را مطرح کردم که هر آنچه که مذاهْب روح می نامند، به طور اجتماعی خلق می شود. دانشههجویان نههه تحریههک
که بهت زده شدند: آنها به من گفتند که هر چیزی یههک روح دارد؛ حههاال من بهت زده شههده بههودم. پرسههیدم »هههر
چیزی؟ مثال سنگ ها؟«. پاسخ دادند »نه البته، نه سنگ ها« گویی من کودن شده بودم: »تنها زندگی«. دانشههجویان
من به وضوح با روان گرایی مواجه نشده بودند. من آنها را بیشتر تحت فشار قرار دادم. پرسیدم »آیا چیزی هست کههه
گونه ی انسان را ویژه یا متمایز کند؟« پاسخ دادند: »نه«. پرسیدم: »در مورد حقوق بشر چههه؟« گفتنههد: »تنههها یههک
برساخته ی انسانی است«. به آن ها گفتم که در تابستان گذشته همسرم مرا به تراس خانه برد تا یک النه ی زنبههور را
از بین ببرم. و اضافه کردم که از تخریب النه ی زنبورها کمی احساس گناه کردم، اما این کههار را آن گونههه کههه از من
خواسته شده بود انجام دادم. سپس از دانشجویانم پرسیدم: »آیا هیچ تفاوتی بین کشتن ده هههزار زنبههور و ده هههزار
انسان وجود دارد؟«. این پرسش دانشجویانم را کمی گیج کرد و آنها به دو مسیر رفتنههد. بههرخی صههرفا گفتنههد کههه

نمی دانند. بقیه سالح های شان را چسبیده بودند: »تفاوتی ندارد«. برای من این واکنش کمی ترسناک بود. 

به طور خالصه، در واسازِی دوگانه ای که انسههان را از غیرانسههان جههدا می  کنههد پرسههش مهمی وجههود دارد کههه از آن
اجتناب می شود. من هم مانند دانشجویانم فکر می کنم که آنچه حقوق انسان می نامیم برساخته ی جامعه است، امهها
ارزش هستی شناسانه ای که به نوع انسان اعطا می کنیم و در پس آن حقوق جای می گیرد، نه. اما آن ارزش چیسههت

و بر چه مبنایی استوار است؟ وقتی از انسان و انسانیت دفاع می کنیم، از چه چیزی دفاع می کنیم؟ 

در اینجا من از استاد انگلیسی کری وولف که پیش تر در مورد مدخل ویکی پدیا دربههاره ی انسههان گرایی بههه او اشههاره
کردم پیروی می کنم. ویکی پدیا به ما می گوید که انسان گرایی »دسته ی گسترده ای از فلسفه های اخالقی اسههت کههه
بر کرامت و ارزش تمام انسان ها به دلیل توانایی تشخیص درست و نادرست با توسههل بههه کیفیت هههای جهان شههمول

. به همین دلیل است که من ویکی پدیا را دوست دارم: ویکی پههدیا همههان8انسانی -مشخصا عقالنیت- تاکید می  کند«

ویکی پدیا از آن زمان این توصیف را آشکارا تغییر داده است، اما اساس آن هنوز باقی است. . 8
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چیزی را که من همواره از مفهوم انسانیت در نظر داشتم به ما می گوید. مشخصا، به مهها می گویههد کههه رویکردهههای
انسان گرایانه بر کرامت و ارزش تمام انسان ها به طور جهان شمول تاکید دارند، و بههه مهها می گویههد کههه این ارزش بههر

کیفیت های مشخصی استوار است که انسان ها واجد آن اند، از جمله عقالنیت و عاملیت اخالقی.

پنج نکته هست که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد، که چهار مههورد از آنههها مههورد حمله ی ضدانسههان گراها قههرار
خواهند گرفت. اول این کههه همههان طور کههه ویکی پههدیا توصههیف می  کنههد یههک کیفیت ذات گرایانههه و جهان شههمول )

universalبرای انسان گرایی وجود دارد. آنچه به انسان گرایی نسههبت داده می شههود به طههور جهان شههمول بههه تمههام )
( نسبت داده می شود. انسان گرایی آنچههه مههابین انسههان ها مشههترک اسههت راcategoryانسان ها به عنوان یک مقوله )

توصههیف می  کنههد، نههه آن چههه متمایزکننههده ی آنهاسههت. پس، جهان شههمول بههودْن اولین نکتههه اسههت. دوم این کههه،
انسان گرایی در صحبت کردن از کرامت و ارزِش گونه ی انسان بر چیزی ویژه در مورد انسان ها تاکید می  کند، بی آنکه

humanبخواهد ارزش غیرانسان را انکار کند. انسان گرایی بر چیزی تاکید دارد که منتقههداْن انسههان-اسههتثناگرایی )

exceptionalismمی نامند. سوم این که، ارزش استثنایی که انسان گرایی به انسانیت اعطا می  کنههد به دلیههل کههارکرد )
ذهن انسان است. چهارم این که، کارکرد ذهنِی متمایز مشخصا به عقالنیت و عاملیت اخالقی داللت دارد. و سرانجام
پنجم اینکه، اگر ارزش و کرامت انسان وابسته به کیفیت های ذهنی ای است که انسان ها در آن اشتراک دارنههد، پس
موجوداتی غیر از انسان هم به قاعده ممکن است در این کیفیت ها شریک باشند، موجهوداتی چهون کالینگون ههها یهها
ُولکان ها در سیارات دیگر، یا اندرویدهایی که رویای گوسفند الکتریکی )یک پروژه الکترونیکی( را در سر دارنههد، یهها
برخی حیوانات غیر از انسان که اینجاه بر روی زمین مورد توجههه مهها قههرار نگرفته انههد، احتمههاال دلفین ههها، خوک ههها،
هشت پاها و طوطی ها. درچه صورت این موجودات کرامت و ارزش و حقوقی مشههابه انسههان ها خواهنههد داشههت؟ و در
حقیقت، اگر اندرویدهایی که ما سرانجام خلق می کنیم عقالنیت و عاملیت اخالقی بیشتری از ما داشههته باشههند، در
آن صورت دارای ارزش الزم برای آن چیزی خواهند بود که ما حقوق بشر می نامیم. آن چه ارزش متمایز انسان هاست
قاعدتا محدود به انسان ها نیست. به طور خالصه، انسان گرایی: جهان شمول، استثناگرا، ذهن گرا، عقالنیت گرا و به طور
متناقضی، به یک معنا، غیر-استثناگرا است. نقدهایی بر این رویکردها نسبت به انسان گرایی وجههود دارد کههه من بههر
اساس یک نظم منطقی و نه تاریخی بدان ها خواهم پرداخت. با دو نقدی آغاز می کنم که راحت تههر از بقیههه قابههل رد

هستند. 

اولی اتهامی است که از سوی فمینیسم پساساخت گرا متوجه ذات گرایی یا جهان شمولی می شود. اسرن ون استاورن
این اتهام را در بحث انتقادی با تونی الوسون چنین طرح می  کند: 

فمینیست ها در گفت و گوی ]انتقادی[ با الوسون نوع حادی از جهان شمولی را در موضع او می بینند
که همان ذات گرایی است؛ ادعایی درباره ی نوع انسان، ادعایی بههر علیههه آنچههه پههروژه ی فمینیسههم،

(۲۰۰۸مشخصا فمینیسم پساساخت گرا، برایش ایجاد شده است. )ون استاورن، 

( با حساسیت باالیی با این نقد برخورد می  کند.  من ]هم[ کمههترین همههدلی را بهها آن دارم. اوال، ون۲۰۰۸الوسون )
استاورن گرچه خود متوجه این موضوع است باز پیشنهادی طرح می  کنههد کههه در آن فمینیسههم، معههادل فمینیسههم
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پساساخت گرا تلقی می شود. وسواس فمینیسم پساساخت گرا به ترجیح تفاوت بر هم سانی، تمههایز دوگههانه ی خههود را
ایجاد می  کند؛ تمایزی که بهتر است ما از آن حمایت کنیم، به جای این که منحل اش کنیم، چرا که اگر تمههایز الزم و
ملزوم بین تفاوت و هم سانی را از دست دهیم دیگر نخواهیم توانست در مورد هیچ کههدام سههخن بگههوییم. به عنههوان
مثال، شما چطور می توانید از تمایز بین انسان ها سخن بگویید بی آن که ابتدا انسان ها را به عنوان یک مقوله شناخته
باشید، چیزی که نوعی از قواعد جهان شمول را ایجاد می  کند. به طور عجیبی، نقد فمینیسم پساساخت گرایانه ی رُزی

برایدوتی از انسان گرایی این است که انسان گرایی به اندازه ی کافی جهان شمول نیست. او می نویسد: 

( از انسان به دردسر افتاده است ... ما اکنون می دانیم که اسههتانداردیgenericبنابراین، تصویر عام )
که در شکل جهان شموِل »انسان« ادعا شده بود به طور گسترده ای مورد نقد قرار گرفته است، دقیقا
به خاطر متعصبانه بودن اش. »انساِن« جهان شمول در حقیقت به طور ضمنی مرد، شهههری، سههخن گو
به یک زبان استاندارد، از نظر جنسی متعلق بههه یههک واحههد زایهها و شهههروند یههک سههبِک حکههومتِِ

(۲۰۱۳: ۶۵به رسمیت شناخته شده فرض می شود. )برایدوتی 

پس از این تفسیر از انسان گرایی، برایدوتی می نویسد: »چقدر می توانید غیر-بازنمایانههه باشههید؟« خههوب، در درجه ی
اول اگر منظور برایدوتی از ]واژه ی[ »بازنمایانه«، »جهان شههمول گرا« نیسههت پس چیسههت؟ بنههابراین، کههدام یههک از
این هاست: انسان گرایْی بیش از حد شمول گرا است، یا به اندازه ی کافی شمول گرا نیست؟ مشکل بنیههادی تر پرسههش
برایدوتی این است که به یههک مترسههک حملههه می  کنههد )عامدانههه علیههه دریههافتی ناصههحیح، امهها قابههل شکسههت از
انسان گرایی استدالل می  کند(. مطمئنا اگر میزان کافی از توصیفات منفی را به عنوان انسان گرایی بسته بندی کههنیم،
)انسان گرایی( غیر قابل  پذیرش خواهد بود، اما مدخل ویکی پدیا در مورد انسان گرایی چیزی دربههاره ی اینکههه انسههان
ضرورتا مرد یا سفید یا شهری است نمی گوید، و امههروزه هیچ یههک از این کیفیت ههها توسههط هیچ انسههان معقههولی از

(انسان بودن: معضل فههاعلیت« )»9( در کتابش۲۰۰۱ضروریات انسان بودن شناخته نمی شوند. مسلما مارگارت آرچر )
به چنین چیزهایی اشاره نمی  کند. حتی خود برایدوتی در نهههایت اذعههان می  کنههد کههه پس از پههذیرفتن نقههد ضههد-
انسان گرایِی فمینیستی هنوز به چیزی شبیه آنچه الوسون »انسان گرایی حداقلی« می نامد نیههاز داریم. بهها این حههال،
نمی خواهم نقد برایدوتی را به این زودی رها کنم، چرا که فکر می کنم بخش هایی از آن بههه دغههدغه ی انسههان گرایی

نسبت به ذهنیت و عقالنیت مربوط می شوند، اهمیت دارند و باید آنها را در نظر بگیریم. 

می توان اذعان کرد که ذهنیت و عقالنیت هر دو به طور سنتی با مردانگی هم راستا بوده انههد، در حالی کهه زنههانگی بهها
بدن و احساس مندی در یک راستا قههرار داشههته اسههت. هیچ یههک از این جفت تمههایزات از نظههر تحلیلی قابههل دفههاع
نیستند. برخالف جفت اول، مردان هم بدن دارند و زنان هم ذهن. در مورد جفت دوم، تمایزگههذاری بین عقالنیت و
احساس مندی غیرقابل دفاع است. احساسههات می تواننههد عقالنی یهها غههیرعقالنی باشههند؛ همههان طور کههه اعتقههادات
می توانند، و منطق ما را چندان دور نخواهد برد مگر ما چیزههها را به لحههاظ حسههی جههالب و عجیب بیههابیم. اگههر مهها
همچنان انسانیت را به عقالنیت ربط دهیم، باید عقالنیتی را مد نظر قرار دهیم کههه احسههاس مندی را شههامل شههود.

9. Margaret S. Archer: Being Human: The Problem of Agency
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حتی با چنین بسطی تعریف انسان بر اساس عقالنیت دچار مشکل است. آیا ما تنها ذهن هستیم؟ به عبههارت دیگههر،
آیا ما جسمیت یافته )بدن مند( هم نیستیم؟

از دیدگاه ُولف، »انساِن« انسان گرایی »نه فقط با گریختن از یا سرکوِب ریشه های حیوانی اش در طبیعت، ریشههه های
بیولوژیک و تکاملی حاصل شده است، بلکه عمومی تر از آن با فراروی کامل از بندهای مادیت و بدن منههدی به وجههود
آمده است«. به طور مشابه، گروسین هم »فرایند های بدنی و مههادی« را بههه غیرانسههان ربههط می دهههد. این  فرآینههدها
حداقل تا آنجا که فرای ذهنیت عقالنی انسان - آن گونه که توسط انسان گرایی معرفی شده - هستند، غیرانسانی اند.

شناسههایی )یکی انگاشههتن( ارزش انسههان بهها عقالنیت در واضههح ترین شههکل در نههوع غیرپساسههاخت گرایانه ی پسهها-
(،۲۰۱۳( مرتبط است. بنا به نظر مههور )trans-humanismانسان گرایی ظهور می یابد، که با جنبش فرا-انسان گرایی )

یکی از رهبران جنبش فرا-انسان گرایی، فرا-انسان گراها کسانی هستند که در پِی »تمدیههد و تسههریع تکامههل حیههات
هوشمند در ورای شکل کنونی انسانی و محدودیت های انسانی آن« هستند. برنههامه ی آنههها بههرای دسههتیابی بههه این
هدف، »توسعه و ایجاد تکنولوژی های وسیعا در دسترس برای حذف سههالخوردگی، و بهبههود چشههم گیر قابلیت هههای

(. ۲۰۱۳فکری، فیزیکی و روانی انسان« است )مور، 

از یک سو، این تعهد فرا-انسان گراها به تکامل حیات انسانِی هوشمند در ورای شکل کنونی آن است که آنها را پسا-
انسان گرا می  کند، اما از سوی دیگر، تمدید شههناختن هوشههمندی و مشخصهها عقالنیت به عنههوان آنچههه در انسههانیت

(intensified humanistsارزشمند است، آنها را به توصیف منتقدانی همچون وولف تبدیل به »انسان گرایان مشدد« )
می  کند. فرا-انسان گرایان یک گرایش چندگانه و ترکیههبی هسههتند، یههک جههامعه ی هیبریههدی و تمایزمنههد. آنههها در
ویژگی هههایی خههاص بهها پساسههاخت گرایان مشههترک اند. هیچ کس نمی توانههد فههرا-انسههان گرایان را متهم بهه سهرکوب

(، چیزی که آنها را تا نهایت۲۰۱۳بدن مندی کند. بسیاری از فرا-انسان گراها فیزیک گراهای تقلیل گرا هستند )مور، 
( می  کند. عالوه بر این، فرا-انسان گراها همانند پساساخت گراها با توسل بهpro-bodyتصور، طرف دار بدن یا بدن گرا )

علم اعصاب، به دیدگاه دکارتی »ذهن« یا »خود« به عنوان یک هویت واحد، تقسیم ناپذیر و شفاف باور ندارنههد )مههور
( بهها خرسههندی اذعههان می کننههد کههه مهها همیشههه۱۹۸۵(. و همانند پسا-انسان گراهایی مثل دونا هاراوی )۲۰۱۷، ۷

 خههود حس ناخوشههایند داشههته باشههیم.سایبورگموجوداتی ترکیبی )هیبریدی( بوده ایم و بنابراین نباید از طبیعت 
( می گویههد۲۰۱۳، ۴فرا-انسان گراها همچنین جایگاه استثنایی ای هم برای انسان قائل نیستند. همان طور که مههور )

»فرا-انسان گراها طبیعت انسان را نه پایان یابنده در خویش، و نه کامل، و نه حاوی هیچ ادعایی در مههورد تبعیت مهها
می دانند«، بلکه:

 فرا-انسان گرایان در پرداختن به دغدغه های اخالقی ]فردی یا جمعی[، یک استاندارد جهان شمول
اتخاذ می کنند، که نه بر اساس عضویت در گونه ی انسان، بلکه بر اسههاس کیفیت هههای هههر موجههود
]هستی [ استوار است. ]در این رویکرد[ به موجوداتی که از نظر عقههل، ادراک و تشههخص مشههابه اند،
جایگاه مشابهی اعطا می شود، فارغ از اینکه انسان، حیوان، سایبورگ، ماشین یهها موجههودات بیگانههه

(                                                                                   ۲۰۱۳ ،۱۳باشند. )مور ،
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این موضعی است که من اتفاقا با آن موافقم. با این حال تنها فرا-انسان گرایان نیسههتند کههه جایگههاه اسههتثنایی بههرای
انسان قائل نمی شوند. فرا-انسان گرایان، همانند نیچه، انسان های کنونی را تنها به عنوان یک پله به سمت ابر-انسههان

( رهبر یک جنبش دیگههر اشههاره می  کنههد: »در یههک نقطه ی مشههخص،۲۰۱۳, ۱۱۸می دانند. همان طور که گورتزل )
انسان ها باهو ش ترین موجودات روی زمین نخواهند بود«. البته، همان طور که اشاره کردم با این که فرا-انسههان گرایان
به هیچ رو جایگاهی استثنایی برای انسان قائل نیستند، بههرخالف پساسههاخت گرایان، هنههوز می تواننههد انسههان گرایانی

حداقل بین هوش انسانی و موجوداِت فاقههد آن، مشدد باشند که روان گرایی را رد می کنند و قایل به تفاوتی ارزشی،
هستند. فرا-انسان گرایان گرایش به عقل گرایی پوپری به همراه خط فردگرایی و آزادی خههواهی قههوی مطههابق بهها آن

Skepticدارند. فرا-انسان گرایان، همانند عقل گرایان افراطِی مرتبط با »مجله ی شکاک« )  Magazineبههه ضههدیت ،)
شدید با مذهب تمایل دارند. این خصیصه را به این دلیل ذکر می کنم که حامل مشکلی با شناخت انساْن به واسههطه ی

عقالنیت از سوی انسان گرایی است. 

ادامه ی مدخل ویکی پدیا در مورد انسههان گرایی را ذکههر نکههردم، بهها این حههال بخشههی از آن گههرایش بههدان دارد کههه
انسان گرایی را معادل انسان گرایی سکوالر تلقی کند. بدون ذات گرایی در مورد مههذهب، بههرخی احساسههات مههذهبْی
معادل با تقدِس گونه ی انسان تنها به واسطه ی خصایص ذهنی او نخواهند بود. از منظر این رویکردها، که می بایست
فقط مذهبی باشند، محدودیتی برای شناسایی آنچه ما به واسطه ی بدن های مان انجام می دهیم وجههود دارد، چههیزی
که اعمال ما در ورای آن، تقدس زدا و نه تقویت کننده است. گرچه من خودم فردی مذهبی هستم، در این رابطه بههها
فرا-انسان گراها همدلی بیشتری دارم، اما این ممکن است بازتابی از نقطه ی کور انسان گرایی من باشد. در مورد من،

 را ببینید(.۲۰۱۶فکر می کنم موضوعی هست که درخوِر تامل بیشتری است )برای بحث بیشتر مک کارینی 

با این حههال، شههناخت انسههانیت بهها عقالنیت توسهط انسههان گراها دچههار مشهکل دیگهری اسهت. مشهکْل بهه جایگههاه
هستی شناسانه ی عقالنیت مربوط می شود. اگر ما به عقالنیت به طور کلی به ساِن رفتار دلیل مند یا اندیشمند بنگریم،
حداقل ما رئالیست های انتقادی- به آن به عنوان فعههالیتی می نگههریم کههه در یههک سههطح برآینههدی ) تاشن -یگنهرف تاعلاطم و هفسلف زا اصخشم –در این صورت 

emergentغیرقابل تقلیل جای دارد. اگرچه مهها رئالیسههت های انتقههادی واژه ی مکانیسههم را اسههتفاده می کههنیم، بهها )
( می اندیشههیم کههه درgoal-directed( یا هدفمند )teleologicalاین حال به رفتار انسان به عنوان عملی غایت گرایانه )

تضاد با عملی مکانیکی در معنای فیزیکی محض است، و فکر نمی کنیم که اولی بتواند به دومی فروکاسته شود. 

اما فرض کنید غایت گرایی بتواند به عملی مکانیکی تقلیل داده شود. تمام فشار روان شناسی معاصر معطههوف بههه آن
است کههه نشههان دهههد کههه چههنین فروکاسههتی مجههاز اسههت، بههرای نشههان دادن این کههه ذهْن محصههول فرآینههدهای
نوروفیزیولوژیکی است که ماهیتا غایت گرایانه نیستند. این چشم انداز با پیشههرفت هایی در علههوم کههامپیوتر از جملههه

( نامیده می شود وneuro-networksهوش مصنوعی تقویت شده است. مشخصًا به واسطه ی آن چه شبکه های عصبی )
به عنوان مدل سازی ای از کارکرد مغز تصور می شود، پیشرفت قابل توجهی در هوش مصنوعی انجام گرفتههه اسههت. و
مطابق با آن، هم رو ان شناسان و هم فیلسوفاِن ذهن به سمت مدلی محاسباتی از ذهن کشیده شده اند کههه بههه مغههز

( نامیده می شود محبوبیت یافتهههconnectionismبه عنوان نوعی کامپیوتر می نگرد. در این زمینه آنچه رابطه گرایی )
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است، که پس از رویکرد شبکه ی عصبی، که خود به دنبال تصوری از کارکرد مغز انسان مدل سههازی شههد، در هههوش
مصنوعی مدل سازی می شود. 

بنابراین، روان شناسی و هوش مصنوعی هر دو ضدانسان گرا هستند، چرا کهه سهوژه ی دکههارتی را مهورد حملهه قههرار
می دهند، به این معنا که آگاهی مرکزمندی که »مِن« در پس »من می اندیشم« است را مورد هههدف قههرار می دهنههد.

( می شههود کههه مههدعی اسههت »موضههع عامدانههه« )۱۹۸۹این ضدانسان گرایی منجر به موضع فیلسوفی چههون دنت )
intentional  stanceتنها یک ابزار معرفتی است،  ابتکاری موثر که یک نفههر ممکن اسههت حههتی در کامپیوترهههای )

شطرنج باز به کار گیرد، جایی که هیچ »من« هستی شناسانه ای برای انجام تفکر کامپیوتر در کار نیست، بلکههه تنههها
عصب-شبکه  هایی که با تجربه ی بازی درست تقویت شده اند. دنت اعالم می  کنههد همههان اتفههاقی کههه درکامپیوترههها
می افتد در مورد انسان ها هم صادق است. کری ُولف هم با این ادعا موافقت دارد. او بهها نقههل از دنت وجههود هرگونههه
آدمکی درون ما را انکار می  کند، هرگونه عروسک خیمه شب بازی ای که طناب ها را می کشد. از نظر او به جههای یههک

( از شبکه های عصبی پخش شده یا موازی هستیم. گرچه خههود او واژه یassemblageآگاهی مرکزمند، ما اجتماعی )
اجتماع را به کار نمی برد. ُولف به عنوان یک پساساخت گرای خوب، دنت را به دریدا وصل می  کنههد. و همین طههور، بهها
اینکه از سوی یک پساساخت گرا عجیب به نظر می رسد، او را به نیکالس لومن پیوند می دهد؛ کسی که مفهوم خود-

( او اکنون در حلقه های پسا-انسانگرا رواج می یابد.Autopoiesisنوگرِی )

با این حال، فقط پساساخت گراها نیستند که مرگ ضدانسههان گرایانه ی سههوژه ی دکههارتی را جشههن می گیرنههد. ِهیِت 
( روانشناس هم به طور مشهوری آگاهی گفتمانی را به عنوان سواِر فیههِل فراینههدهای غیرآگاهههانه ی  اتوماتیههک۲۰۱۳)

تصویر کرده بود، گرچه اکنون از بخشی از این تحلیل صرف نظر کرده است. این تصویر اکنون در جامعه شناسههی بههه
practiceگرمی توسط آنها که حامل چرخش عمل گههرایی )  turnهسههتند و هماننههد پساسههاخت گراها می خواهنههد )

هرگونه سوژه ی دکارتی را از میان بردارند مورد استقبال قرار گرفته است. از آنجا که مانند جب بوش در آمریکهها من
( در مرگ سوژه را بهها تامههل آپولههونی Dionysianهم از نوع »کم-انرژی« هستم، اجازه دهید این عشرت دیونیسی )

(Apollonianسنگینی بگسلم. دوباره، پرسش من درباره ی چیزی است که ما فکر می کنیم اینجا در معرض خطههر )
است.

می دانم که برخی خوانندگان رئالیست انتقادی کتاب اخیرم از پذیرفتن دفاع من از سوژه ی دکارتی امتناع کرده اند.
من ذاتا تحریک کننده هستم- یا شاید آن گونههه کههه پههدرم خطههابم تاشن -یگنهرف تاعلاطم و هفسلف زا اصخشم –شاید در نهایت من چندان »کم-انرژی« نیستم 

می کرد آزاردهنده باشم. بنابراین، با صحبت کردن از سوژه ی دکارتی سعی می کنم تحریک کنندگان را تحریک کنم.
آنچه من از آن دفههاع می کنم گههونه ای از دوگههانگی دکههارتی نیسههت، بلکههه آن چههیزی اسههت کههه تحریک کننههدگاِن

ضدانسان گرا مورد حمله قرار می دهند: یک سوژه ی مرکزمنِد تجربه گر. 

از آنها که وجود چنین سوژه ای را انکار می کنند می پرسم کههه آیهها رنج در جهههان وجههود دارد؟ اگههر وجههود دارد آن
چیزی که رنج را متحمل می شود همان خود است. خود، ممکن است شامل عصب-شبکه های پخش شده باشد، اما
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به اندازه ی کافی مرکزمند هست که احساس کند و به این احساس پاسخ دهد. بگذارید این نکته را به طریق دیگری
بیان کنم. الن ُنری نشستی درباره ی عشق را در کنفرانس سههازماندهی کههرد، کههه من شخصهها خشههنودم کههه در آن
مشارکت کردم. اکنون، این طور به نظرم می رسد که شما چه تا لویناس عقب برگردید، و چه به قبل تر از او تا مارتین
بوبر، اگر درباره ی عشق حرف می زنید درباره ی رابطه ای حرف می زنید که من-او است و نههه من-آن. اگههر هیچ مههنی

یی هم وجود نخواهد داشت، و نه هیچ »هستی« حس کننده ای، که بتواند رنج یهها لههذتتووجود نداشته باشد، هیچ 
( خواهیم بود، و چیزی برای دوست داشتن یا اهمیت دادن وجهود نخواهههد داشههت: نههits )آنهاببرد. بلکه همه ی ما  

ی در خانه باشههد.یاو زنان، نه مردان، نه تراجنسی ها و نه هیچ چیز دیگر. بدن هایمان را تسخیر کرده ایم، بی آنکه هیچ
بنابراین، بار دیگر با خطرات بزرگی در رابطه با سوژه مندی مواجه می شویم.

با این حال، شاید کسی در خانه نباشد. باید اذعان کرد که در علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی به طور خارق العههاده ای
 در کتابی به نام »آن چه کامپیوترههها نمی تواننههد انجههام دهنههد« بهها۱۹۷۸پیشرفت کرده است. هیوبرت دریفوس در 

اطمینان استدالل کرد که کامپیوترها هیچ گاه در شطرنج قهرمان نخواهند شد. باید بگویم که من مههوافقت کههردم و
 اسههت، بیشههتر از۱۲۰ تهها ۱۰در نوشته هایم نیز این را بیان کردم. تعداد حرکت های ممکن در شطرنج چههیزی بین 

 بسیار بیشههتر اسههت. بههه نظههرگوتعداد اتم های جهاِن قابل مشاهده. تعداد حرکت های ممکن در بازی چینی-ژاپنِی 
نمی آمد که روش های محاسباتی بتوانند برای ارزیابی هر حرکت کافی باشههند. بههه نظههر می رسههید چههیزی فراتههر از

( مورد ستایش قرار گرفتههه۲۰۱۳محاسبه الزم باشد، چیزی شبیه شهودی که توسط ]متخصص[ روان شناْس هیت )
Deep  یک کامپیوتر آی. بی.ام. به نام دیپ بلو )۱۹۹۷است. با این حال، در   Blueگری کاسپاروف قهرمان بشههری )

 کامپیوتر دیگری از نسل آی .بی .ام. به نههام واتسههون دو شههطرنج باز دیگههر از۲۰۱۰شطرنج را شکست داد. سپس در 
۲۰۱۶ وجههود داشههت. تهها اینکههه در سههال گوبهترین قهرمان های انسان ها را شکست داد. ]اما[ هنوز حههداقل بههازِی 

 را شکست داد. می توان فهمید چرا بنگو( قهرمان بشرِی جهان در بازِی DeepMindکامپیوتری به نام دیپ مایند )
وانگهی، فراتر از کامپیوترهای بازیکن،  را پیش بینی می  کند.۲۰۴۵گورتزِل فرا-انسان گرا، ظهور پسا-انسان ها تا سال 

کامپیوترهایی داریم که می توانند مسایل ریاضیاتی را حل کنند، اثبات های ریاضیاتی مبتکرانههه و بکههر ارائههه کننههد،
به طرز معقولی تشخیص چهره  انجام دهند، ترجمه کنند، و حتی سههخن را بههه متن تبههدیل کننههد. به نظههر می رسههد

عقالنیت ستایش شده ی انسان گرایی در نهایت نه چندان ویژه است، و نه قابل تقلیل به فرآیندهای غیرعقالنی.

در حقیقت، یکی از رهبران جنبش فرا-انسان گرایی، فیلسوفی به نام نیک بوستروم از دانشگاه آکسفورد، روحیه ی مهها
,Superintelligence )هههوش واالرا باال می برد. او در کتابی با عنههوان  ( تفههاوت مهمی بین هههوش عمههومی و۲۰۱۴ 

]هوش[ خاص در هوش مصنوعی را به ما یادآوری می  کند. به نظر می رسد کههه کامپیوترههها بههرای انجههام بسههیاری از
کارهای شگفت انگیزی که اکنون انجام می دهند، باید همان نوع از هوش عمومی را داشته باشند که ما از خود نشان
می دهیم، هوشی که می تواند ماهیت آن چه را که در هر موقعیت جدیههدی بههرایش فراخوانههده شههده فراچنههگ آورد؛

هوشی که با فهم انسان خویشاوندتر است.  

)اما( مشخص می شود که کامپیوترها در نهایت برای انجام بسیاری از کارهای شگفت انگیزی که انجام می دهنههد بههه
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( بههه مهها می گویههد، معلههوم۲۰۱۴, ۱۴آن نوع از هوش یا فهم عمومی ]بشری[ نیازی ندارند. همان طور که بوستروم )
 به واسطه ی الگوریتم های محاسباتی اتی انجام می شود کهگو یا  شطرنجمی گردد که بازی سطح باالی کامپیوترها در 

به طور تعجب برانگیزی ساده اند. بوستروم اشاره می  کند رویکههرد تحسین شههده ی عصههب-شههبکه، به نههوعی از بههرازش
( از۲۰۱۴, ۱۴(، شبیه به آن چه در رگرسیون آماری انجام می شود، تقلیل می یابد. بوستروم )curve-fittingمنحنی )

دانشمند علوم کامپیوتر دونالد نات نقل می  کند که: 

»هوش مصنوعی تاکنون در انجام هر چیزی که نیاز به "اندیشیدن" دارد موفق بههوده اسههت، امهها در
انجام آن چه بسیاری از انسان ها و حیوانات "بدون اندیشیدن" انجام می دهنههد- کهه به نههوعی بسههیار

 10مشکل تر است- شکست خورده است.«

( خود در یک پاورقی اظهار می  کند:۲۰۱۴, ۲۶۴بنابراین، همان طور که بوستروم )

»شاید آن چه مغز ما، زمانی که درگیر استدالل منطقی صریح یا محاسبه می شویم، انجام می دهههد از
جهاتی شبیه به اداره کردِن یک "ماشین مجازی" است، طوری کههه شههاید فههردی بگویههد )تهها حههدی
خیال پردازانه( که یک برنههامه ی هههوش مصههنوعِی کالسههیک چنههدان اندیشههیدِن انسههانی را تقلیههد
نمی  کند، بلکه برعکس: انسانی که می اندیشد منطقا یک برنامه ی هوش مصنوعی را تقلید می  کند.«

( کامپیوترها در عقالنیت از ما پیشههیcontextsحال، مفهومی برعکس را در نظر آورید. اکنون در بسیاری زمینه ها )
می گیرند. عقالنیتی که انسان گرایی گمان می کرد که ما را متمایز می  کند، اما هرچه بیشتر معلههوم می شههود کههه این
نوع عقالنیت آن چیزی نیست که ما را متمایز می  سازد. خوب، اگر محاسبه ی عقالنْی آن چیزی نیست که اندیشه ی
انسههههان را متمههههایز می  سههههازد، پس چههههه چههههیزی می توانههههد چههههنین تمههههایزی ایجههههاد کنههههد؟ 

motor(، کنترل حرکههتی )perception( این ها را فهرست می  کند: »ادراک   )۲۰۱۴, ۲۶۴بوستروم )  controlعقههل ،)
(«.language understanding( و فهم زبان )common senseسلیم )

یقینا کاربرد زباْن بخشی  از آن چیزی است که به طور سنتی با انسان گرایی مرتبط بوده اسههت، امهها ادراک، کنههترل
حرکتی، و حتی تا حدی عقل سلیْم ما را به خارج از حوزه ی بازنمایی منتقل می  کنههد و بههه دانش غههیر-بازنمایانههه و

( راxxiii, ۲۰۱۵بدنی بازمی گرداند. و اگر بدْن خارج از انساِن انسان گرایی است، پس ما می تههوانیم نظههر گروسههین )
( بهها اشههاره بهههxvii, ۲۰۱۵بفهمیم که »در قلب ]مفهوِم[ انسان هیچ چیز انسانی ای نیست«. همان طورکه گروسین )

نظریه ی تاثیر ماسومی اضافه می  کند:

»سیستم های تههاثیِر انسههانی، جسههمانی و بههدنی هسههتند. سیسههتم های تههاثیر به طههور خودمختههار و
اتوماتیک عمل می کنند، مستقل از )و مطابق دیدگاه ماسومی، مقدم بههر( شههناخت، احسههاس، اراده،

تاشن -یگنهرف تاعلاطم و هفسلف زا اصخشم –میل، هدف، قصد، یا باور  تمام صفت های سوژه ی سنتی انسان گرایی لیبرال«.

در اینجا این نه فقط سوژه ی دکارتی، بلکه امر گفتمانی در کْل است که از میان برداشته می شود. دوباره به گروسین

 که نیاز به تفکر انسانی دارندرابوستروم اذعان می  کند که نات در این مورد که کامپیوترها هنوز نمی توانند بسیاری از کارهایی . 1۰
)مانند فلسفه( انجام دهند، اغراق می  کند.
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(۲۰۱۵ ,xتوجه کنید کهه بهه مهها می گویههد انهواع پسهها-انسههان گرایی »همگی، بههه روش هههای متنههوع، بهها بسههیاری )
چرخش های زبانی یا بازنمایانه- از جمله چرخش های متههنی، فههرهنگی، ایههدئولوژیک یهها زیباشناسههانه- در فاصههله ی

 مخالفت کردند. بنابراین، ماسومی در ]کتاب[ »خودمختاری تاثیر« اسههتدالل می  کنههد کههه۱۹۹۰ تا ۱۹۷۰دهه های 
(. xvii, ۲۰۱۵امر بازنمایانه باید در تحلیل فرهنگی از میان برداشته شود.« )ن. ک. به: گروسین 

در اینجا پیشرفتی هست که بسیار در راستای رئالیسم انتقادی است، اگرچه از نوعی است که ما را تا حد زیههادی از
بازی خارج می  کند. اگر آن چه مورد حمله قرار گرفته امههر بازنمایانههه اسههت، و ]امههر[ بازنمایانههه رویکردهههای متههنی،
فرهنگی و زیباشناسانه را در برمی گیرد، پس مشخصا دو تا از رقبههای سههنتی رئالیسههم انتقههادی مههورد حملههه قههرار

discourseگرفته اند: نظریه ی گفتمان )  theory( و سههاخت یابِی اجتمههاعی )social  constructionismو حملههه از .)
feministجههانب چههرخش گفتمههانی ای اسههت کههه دو منشههاء دارد. یکی »ماتریالسههم جدیههِد« فمینیسههتی )  New

Materialism رئالیسم حدس گرا( و دیگری( Speculative Realism که نام خود را از کنفرانسی که در ،)در۲۰۰۷ 
کالج گولد اسمیت دانشگاه لندن برگزار شد می گیرد. 

رئالیست های حدس گرا نیز مانند ما رئالیست هستند، و اگرچه نامی از باسکار نمی برند یا به قدر کههافی بههه او ارجههاع
epistemicنمی دهند، به همان اندازه با مغلطه ی معرفت شناسانه )  fallacyمخالف اند. از میان آن ههها سههه فیلسههوف )

( می نویسههند: »پدیدارشناسههی، سههاختارگرایی، پساسههاخت گرایی،۲۰۱۱، ۳به نام های برایههانت، سههرنیک و هههارمن )
واسازی و پسامدرنیسههم همهه نمونه هههای کههاملی از گرایش هههای ضههد-واقع گهرا در فلسههفه ی قههاره ای بوده انههد.« مهها

After )پس از پایان پههذیریرئالیست های انتقادی با این نظر مهوافقیم. فیلسههوف فرانسهوی ِمیسهو در کتههابی به نههام 

Finitude, ۲۰۱۰)  هم بستگی گراییاصطالح( correlationismرا ابداع می  کند تا این فرض نوکانتی را ابراز کند که )
ما نمی توانیم هیچ تماسی با خود چیزها داشته باشیم، بلکه فقط با هم بستگان فرهنگی آنها، زمانی که اثر خود را در
ما به جا می گذارند، تماس داریم. بنابراین، دیدگاه جهان واقعی همواره شناور است و هیچ گاه بازنمی گردد، طوری که

( هم به مانند ما سههاخت یابی۲۰۰۲تنها جهانی که ما می شناسیم جهانی است که خلق می کنیم. بنابراین، ماسومی )
( می شمارد. cultural solipsismاجتماعی را به عنوان خود-مدارِی فرهنگی )

( توضیح می دهد، مساله برای فمینیسم از همه حادتر است. فمینیسْم پدیدارشناسی و۲۰۱۵همان طور که شلدون )
ساخت اجتماعی را به عنوان مسیرهایی برای ضد حمله علیه ادعاهای ضد فمینیسم در مورد آنچه طبیعی اسههت بههه
کار گرفت. فمینیسم به جای ادعای متقابل به شیوه ی رئالیستی، مبنی بر این که آنچه ادعا می شود طبیعی اسههت در
واقعیت این گونه نیست، گرایش به حذف کامل مقوله ی واقعیت پیدا کرد. بدین ترتیب بود کههه دونهها هههاراوی زمههانی
بیان کرد: »طبیعت نمی تواند پیش تر از ساخت آن وجود داشته باشد«، ادعایی عامدانه مبهم که در تمایزگذاری بین

آن چه رئالیست های انتقادی ابعاد گذرا و ناگذرا می نامند شکست می خورد. 

اکنون در درون فمینیسم پساساخت گرا یک دوگانه ی جدید بین انسان و غیرانسههان به رسههمیت شههناخته می شههود.
همان طور که زمانی برایدوتی اشاره می  کند، ساخت یابی اجتماعی، به شیوه ی خود، »مرد« را معیار همههه چههیز قههرار
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داد، و در این فرآینْد غیرانسان را از هر گونه عاملیتی محروم کرد. پس، از آنجا که این دوگانه باید واسازی شههود، از
یک سو با تلفیق عاملیت انسانی و عاملیت علی در نظریه ی عامل-شبکه مواجهیم؛ و از سوی دیگههر، بهها ماتریالیسههم
جدید فمینیستی که بدون هیچ اذعانی به رئالیسم انتقادی با شگفتی کشف می  کند که گویا طبیعت ساکن و راکههد

نیست.

ههَرد  روش دیگر فمینیستی برای لغو دوگانگی، هدایت آن به درون مکانیک کوانتوم است. این همان روشی ست که َب
( مورد استفاده  قرار می دهد. درست است که در سطح کوانتومی، به خصههوص در میههان ذرات درهم پیچیههده،۲۰۰۷)

اشیاء خصوصیات پایدارْی مستقل از روابط شان با همدیگر ندارند. تالش بََرد این است که این شرایط را جهان شمول
ههَرد کند، نه فقط برای ذرات بنیادی، در هم پیچیده یا نه، که برای تمام اشیاء میکروسکوپیک یا ماکروسکوپیک. برای َب
هیچ چیز درون خوِد اشیاء وجود ندارد )اشیاء از خود چیزی ندارند(؛ چیزها از جمله دستگاه ها »ترکیبههاتی ایسههتا در
جهان که مفاهیم خاصی را با کنارگذاشتن بقیه تجسم می بخشند نیستند؛ بلکه دستگاه ها َاعمههال مههادی مشخصههی
هستند که از طریق آنها معنای موضعی )محلی( و تعین هستی شناختی به طور تعاملی وضههع می شههوند«. همههان طور
ههَرد »اصههرار می ورزد کههه خصوصههیاْت محصههول تعههامالت موضههعی بین که ربکا شلدون می گوید، رئالیسم عاملیتِی َب
عامل هایی از انواع مختلف هستند ... نزد بََرد روابط بر مرتبط ها تقدم دارنههد، و مرتبط ههها بعههدتر می تواننههد روابههط را

تغییر دهند«.

مانند مورد ربکا شلدون که نقل کردم، فمینیست های پساساخت گرا مایل اند خواهران خود را نه با عنوان استدالل گر
(arguing( که ]به مثابه ی[ اصرارگر ،)insistingتوصیف کننههد، آن چههه به نظههر می رسههد مسههیر مخههالفت را مسههدود )

می  کند. ادعای متقابل تونی الوسون را فراموش کنید که می بایست خصوصههیاتی وجههود داشههته باشههند کههه به طههور
بادوامی یک چیز را آن چیزی می کنند که هست، و نه چیز دیگر. ادعای الوسون یک مجادله ی رئالیسههتِی انتقههادی

( گراهههامO-O-O )11است که در این گفتمان ثبت نمی شود. آنچه ثبت می شود مخالفت هستی شناسِی ابههژه-گههرای
ههَرد را بههه چههالش می کشههد. در هههارمن اسههت کههه مسههتقیما رابطه گرایی هههای پساسههاخت گرا از جملههه نظههریه ی َب
هستی شناسی هارمن روابط آن چنان که برای بََرد بنیادی هستند بنیادی نیستند. در عوض، در هستی شناسی ابژه -
گرا همان طور که هارمن می گوید »تمام مسیر فقط ابژه ها هستند«، یعنی ابژهایی درون درون ابژه ها، و همههه مقههدم
گرا لِوی برایانت با این نظر موافقت می  کند، همان طور که تیمههوتی مورتههون تاشن -یگنهرف تاعلاطم و هفسلف زا اصخشم –بر رابطه ها. فیلسوف هستی شناِس ابژه 

استاد صاحب کرسی زبان انگلیسی در دانشگاه رایس. 

گرا فقط با تقلیل گرایی رابطه گرایانه مخالفت نمی  کند. ]حههتی[ سههخن گفتن از ابژه هههای درون تاشن -یگنهرف تاعلاطم و هفسلف زا اصخشم – هستی شناسی ابژه 

گرا نام گرایِی فروکاهنده به تاشن -یگنهرف تاعلاطم و هفسلف زا اصخشم –ابژه ها یادآور نظر رئالیسم انتقادی در مورد مکانیسم هاست، و اگرچه هستی شناسی ابژه 

به  احتماِل بسیار زیاد، حداقْل درکی از ثبات و پایههدارِی ابژه را بی آن که در دامن اش بیافتد عاشقانه دوست دارد، ولی
مرتبط با مفهوم مکانیسم ها در آن وجود دارد. مشخصا لههوی برایههانت در مههورد ماشههین ها حههرف می زنههد. در میههان

( هستند. emergenceچیزهای دیگر، مکانیسم ها و ماشین ها راه هایی برای سخن گفتن از علیت و نوظهوری )

11. Object-Oriented-Ontology
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( بناه شده استassemblageوجود دارد که بر مفهوم دولوزی اجتماع ) یک هستی شناسی رقیب از علیت و نوظهوری
، و نیزفلسفه ای جدید از جامعه( با نام ۲۰۰۶که باز ماهیتا بسیار رابطه ای است. این هستی شناسی در کتاب دالندا )

Assemblageعنوان نظریه ی اجتماع ) تحت ماده ی حیات مند،  به نامجین بنتدر کتاب   Theory.ظهههور می  کنههد )
( در نظریه ی دلوز مبهم می ماند، اما دالندا و همچههنین روتههزو )در دسههت انتشههار( بهههassemblageمفهوم اجتماع )

(، یههکassemblageواضح تر شدِن آن کمک می کنند. آن چه ما اساسا از آنها یاد می گیریم این است که یک اجتماع )
بدون ذات، بدون انسجام، بدون فرمی پایدار. به جای اثرات پایدار، اجتماع ها تاشن -یگنهرف تاعلاطم و هفسلف زا اصخشم –کل نوظهور از اجزای نامتجانس است 

در جوش وخروش هستند، گرداب هایی متغیر از پیش بینی ناپذیرها، نیروهایی غیرقابههل کنههترل. پس، مثههال مرکههزی
. این توصههیف او از۲۰۰۳ جین بنت را در نظر آورید، خاموشی آمریکای شههمالی در سههال ماده ی حیات منِد]کتاب[ 

شبکه ی برق رسانی است: 

ار از زغال سنگ، عرق، میههدان های برای ماتریالیسههِت حیات منههْد شههبکه ی برق رسههانی ترکیههبی فههرَع ،گنسلاغز زا راّ
الکترومغنههاطیس، برنامه هههای کههامپیوتری، جریان هههای الکههترونی، انگیزه هههای سههودآوری، گرمهها،
سبک های زندگی، سوخت هسته ای، پالستیک، تخیالت تسلط، پارازیت، قانون گذاری، آب، نظریه ی

(۲۰۱۰، ۲۵اقتصادی، سیم و چوب است. )

آیا شبکه ی برق رسانی این گونه بهتر فهمیده می شود؟! به عنوان سلسله ای از برنامه های کامپیوتری، حاشههیه ی سههود،
از آن چه مورتههون امواج الکترومغناطیس و تخیالت؟ شاید اگر شما یک فمینیست پساساخت گرا باشید که بخواهید

 )وار( از نیروهای فّرار می نامد دفاع کنید، این توصههیف اجتمههاع گون راهالمپ گدازه ای( هستی شناسِی ۲۰۱۲، ۲۰۸)
(. ]اما[ اگر شما یک مهنههدس۲۰۱۵، ۲۰۵بهتری برای فهمیدن شبکه برق رسانی است )همچنین ن.ک. به: شلدون 

برق هستید که سعی می  کند یک شبکه ی لعنتی را تعمیر کند، این راه بهتری برای فهم شبکه ی برق رسانی نیست.

نگههاه وی بِنت برای خلق تصویری از یک جنبش پویا )حیات مند(، بر سطوح مختلف ساختار و علیت پهها می گههذارد.
فاقد هر گونه توجهی به مکانیسم های مختلههف و مجزاسههت کههه در سههطوح مختلههف -بههه گفته ی الوسههون- به طههور

تحلیل شبکه به روش بنْت تاثیر را ضایع می  کند، چه  آن که خود ایجاد یک تاثیر اسههت، از نیمه منظم عمل می کنند.
جمله یک معنی مثبت از فهم المپ گدازه ای )وار( از واقعیت. 

من نمی گویم هیچ گونه پدیده ای در جهان نیست که به واسطه ی جریان هایی یک پارچه بهههتر فهمیههده می شههود. امهها
فکر نمی کنم که شبکه ی برق رسانی یکی از آن ها باشد. و این امر، نامناسب بودِن ترجیح سیالیت پیشینی بر ایستایی
را هشدار می دهههد. بهها این چهارچوب بنههدی، درمی یههابیم کههه آن چههه اینجهها به عقب رانههده شههده، ذات گههرایی خههوِد
پساساخت گرایی است که بر مبنای دوگانه ی ُصلب خودساخته اش از سیالیت و ایستایی، که تقریبهها همههواره نسههبی
هستند،  استوار شده است. بنابراین، این یک پرسش تجربی باقی می ماند که یک مثال مشخص از منظر سیالیت یا

 در مورد سیالیت کامل، تا آنجا کههه من12ایستایی بهتر فهمیده می شود، یا از منظر پیوستار غیردوگانه ای از این دو.
می فهمم، ماتریالیسم جدید فمینیستی هنوز نیازمند یک مثال است. 

( چنین اعترافی می  کند.   2۰12(  در پاسخ به نقد هارمن )2۰12در واقع بنت )ب. 12
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با این اظهار نظر، سفر من در پسا-انسان گرایی کامل می شود، و به خانههه بههازمی گردم. سههعی کههردم خطههوط فکههری
Affect(، نظریه ی تههاثیر )ANTمتنوع در پس این جریانات را بگشایم: نظریه ی عامل-شبکه )  Theoryنظههریه ی ،)

( (، و هستی شناسیFeminist New Materialism(، ماتریالیسم جدید فمینیستی )Assemblage Theoryاجتماع 
(. اینها جنبش های جدید پس از پسامدرنیسم هستند که، فرای گشت زنی های کنونی مهها، رئالیسههمO-O-Oابژه گرا )

انتقادی می باید با آنها درگیر شود. بخشی از آن احمقانه است، و بخشی فقط آنچه را رئالیست های انتقههادی دهه ههها
پیش تر و بهتر گفته اند تلخیص می  کند. با این حال، بخشی از آن جدید و متفکرانه است و مهها نیههاز داریم کههه بهها آن

ارتباط برقرار کنیم. 

تههاگرچه باسههکار  چرا رئالیست های انتقادی تا حد زیادی )گیریم، نه کامال( از این گفت و گو بیرون گذاشته شده اند؟
حد اندکی )هرچند نه  به قدری که می بایست( توسط لوی برایانت و به طور گذرا توسط دالندا مورد اشاره قرار گرفتههه

مساله اینجاست که شما هرگز از این جریان گفتمانی حدس نخواهید زد که دهه ها پیش تر یهههک جنبش ولی است،
فلسفی چرخش هستی شناسانه را پی ریزی و ایجاد کرده است. 

یههک دلیههل بههرای غفلت از رئالیسههم انتقههادی این اسههت کههه بخش بههزرگی از این گفت و گوههها درون مرزهههای
پساساخت گرایی اتفههاق می افتههد، کههه علی رغم تمههام هیههاهویی کههه دربههاره ی شههمولیت می  کنههد، انصههافا گفتمههان
تنگ نظرانه ای است، که بر مبنای اندیشه ی قاره ای و مشخصا فرانسوی استوار شده است. بنابراین، هم در ذات و هم
در سبْک متفاوت از تحلیل فلسفِی انگلیسی-امریکایی است. در حالی که فرانسوی ها معتاد ژست باشکوه و بازنمههایِی
زیباشناسانه هستند، من سبک تحلیلی انگلیسی-امریکایِی رئالیسم انتقادی را »کم-انرژی« توصیف کرده ام. درسههت

( تاحد زیادی سبکobject-oriented( و فیلسوفان ابژه گرا )speculative realistsاست که رئالیست های حدس گرا )
ما را به کار می برند، اما آنها ریشه های خود را بیشتر در اندیشههه ی فرانسههوی می یابنههد. اگههر شههما بههه کتاب شناسههی

Theضمیمه ی گزیده های چرخش حدس گرایانه )  Speculative  Turnنگاه گنیههد، در کنههار آثههار ویراستاری شههده )
توسط نیک اسمیجک، لوی برایانت و گراهههام هههارمن، منههابع متعههددی از بههدیو، دولههوز، دریههدا و لکههان می بینیههد.
همچنین، عنوان فرعی این مجلْد »ماتریالیسم و رئالیسم قاره ای« است، که به حاشیه راندِن رئالیسههم انتقههادی هم در

این مجلد و هم در کل بحث را توضیح می دهد. 

با این حال، تنها به دلیل سبک و منشاء نیست که رئالیسم انتقادی به حاشیه رانده می شود. بخش بزرگی از توجه بههه
رئالیسم حدس گرا از طریق فضای وبالگی رشد کرده است. من با یک سخنرانی یوتیههوبی از گراهههام هههارمن مواجههه

 بازدید داشت و با تشریح روشنگرانه ای درباره ی تفاوت فلسفه ی قاره ای و انگلیسی زبان آغههاز۲۰۰۰۰شدم که حدود 
می شد، که بسیار گویا است. متقابال، اگرچه ما وبسایت های متعددی داریم، و بههرخی وبالگ نویسههان برجسههته نظههیر
مارک کریگان، که به خوبی به کار خود ادامه می دهند، اما این رسانه ای نیست که ما در آن به خوبی بازنمههایی شههده

 نام دارد.رسانه های جمعی برای دانشگاهیانباشیم. در حقیقت، مارک کریگان کتاب جدیدی منتشر کرده است که 
شاید ایده ی خوبی باشد که آن را بخوانیم و از رهنمودهایش بهره ببریم.
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